ТзОВ «ІНГАЗКО»
79014,
м. Львів,
вул. Антоновича, 102-В,
(заявник та його адреса)

від 23.10.2020 № 06/08

Звіт
про громадське обговорення
планованої діяльності «Видобування нафти, газу природного
(промислової розробки) Красноїльського газового родовища
Чернівецької області»
(реєстраційний номер справи 20207226298)

На виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
управлінням
екології
та
природних
ресурсів
Чернівецької
облдержадміністрації підготовлено Звіт про громадське обговорення
планованої діяльності щодо якої здійснюється процедура оцінки впливу на
довкіллязгідно з пунктом 3 частини 3 статтіЗ Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля».
1. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
уповноваженим органом на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля:
1. 2 . Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу
на довкілля, оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля 22 липня 2020 року.
1.3. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля 10 вересня 2020 року.
1.4. Звіт з оцінки впливу на довкілля та інші документи, надані суб’єктом
господарювання, оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля 10 вересня 2020 року.
2.
Відомості про оприлюднення документів про плановану
діяльність суб’єктом господарювання:

2.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковане в газетах
«Буковина» від 23.07.2020 року № ЗО (2699) і «Рідний край» від 24.07.2020
року №30 (8794).
2.2.
Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки
впливу на довкілля опубліковано суб’єктом господарювання у газетах
«Буковина» від 10.09.2020 року № 37(2706) і «Рідний край» від 11.09.2020
року № 37(8801).
3.
Повідомлення про плановану діяльність розміщувалися в місцях,
доступних для громадськості:
- на дошці оголошень управління екології та природних ресурсів
Чернівецької облдержадміністрації (вул. Маяковського, 35, м. Чернівці);
в приміщенні Красноїльського ОТГ (вул. Штефана Челмарі, 157,
смт. Красноїльськ, Сторожинецький р-н, Чернівецька область) з 23.07.2020
року;
- за юридичною адресоюТзОВ«ІНГАЗКО»:м. Львів, вул. Антоновича,
102-В;
- на офіційних веб-сайтах Чернівецької облдержадміністрації та
управління
екології
та
природних
ресурсів
Чернівецької
облдержадміністрації з 23.07.2020 року.
4.
Звіт з оцінки впливу на довкілля,оголошення про початок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а також
інші матеріали, надані на розгляд громадськості, розміщувалися в
місцях, доступних для громадськості:
4.1. На офіційних веб-сайтах Чернівецької облдержадміністрації та
управління
екології
та
природних
ресурсів
Чернівецької
облдержадміністрації: з 10.09.2020 року.
4.2. У приміщенні уповноваженого органу:
з 10.09.2020 року розміщено в приміщенні управління екології та
природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації (вул. Маяковського,
35, м. Чернівці).
4.3. У приміщенні орган(-у/-ів)
місцевого самоврядування
відповідн(-ої/-их) адміністративно-територіальн(-ої/-их) одиниц(-і/-ь), що
мож(-е/-уть) зазнати впливу планованої діяльності:
з 10.09.2020 року в приміщенні Красноїльського ОТГ (вул. Штефана
Челмарі, 157, смт. Красноїльськ, Сторожинецький р-н, Чернівецька область).

4.4.
У приміщенні ТзОВ «ІНГАЗКО» за юридичною адресою:
м. Львів, вул. Антоновича, 102-В.
5. Громадське обговорення планованої діяльності на всіх стадіях
процедури оцінки впливу на довкілля.
5.1. Громадське обговорення повідомлення про плановану діяльність
тривало 20 робочих днів і було розпочато 22.07.2020 року та завершено
18.08.2020 року.
5.2. Громадське обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля
тривало 25 робочих днів і розпочалось 10.09.2020 рокута завершено
15.10.2020 року.
6. Загалом протягом строку громадського обговорення:
6 .1. До повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції
від громадськості не надходили.
6.2. Протягом громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на
довкілля зауваження і пропозиції від громадськості не надходили.
6.3. Громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля щодо
планованої діяльності ТзОВ«ІНГАЗКО» не відбулися у зв’язку із змінами,
внесеними до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від
17.07.2020. Згідно внесених змін ст. 17 п. 2: тимчасово, на період дії та в
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності
проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому
числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у
звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання,
передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що
припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські
слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими,
що не відбулися, і повторно не проводяться".
Додатки:
1.
Усі докази оприлюднення та розміщення документів, надані
суб’єктом господарювання згідно з пунктом 2 і 3.

Завідувач сектору
оцінки впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНГАЗКО»
79057, м. Львів, вул. Антоновича 102в, ЄДРПОУ 40020792
р/р 26002024103301 в ПАТ «АЛЬФА БАНК» МФО 300346т. (050) 4315162
Вих. № 01/20 від 20 липня 2020р.

ДОВІРЕНІСТЬ
місто Львів,

Двадцяте липня
Дві тисячі двадцятого року

Доручаю КНВКФ "Нью Комеко", в особі директор Чобана Сергія Ярославовича
проводити від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Інгазко" всі необхідні дії по
здійсненню процедури оцінки впливу на довкілля планової діяльності Товариства :
"Видобування нафти, газу природного (промислова розробка) Красноїльського газового
родовища Чернівецької області", згідно вимог Закону України "Про оцінку впливу на
довкілля".
Для виконання представницьких функцій надаються такі права:
- подавати та отримувати документи; підписувати документи; подавати заяви; виконувати
інші дії, необхідні для виконання даного доручення.
Повноваження цього доручення не можуть бути передані іншим особам.
Доручення видане та зареєстроване за №01/20 від 20.07.2020 року.
Доручення дійсне до 31 грудня 2020 року.

Директор

Дем а Н.І.

Управління екології та природних ресурсів
Чернівецької облдержадміністрації
п. Білоконю Я.В.

Д О В І Д К А

Видана на запит ТОВ «ІНГАЗКО» про те, що
Краснольського ОТГ організований стенд, де розміщені:

в

приміщенні

1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля ТОВ «ІНГАЗКО»;
2. Звіт з оцінки впливу на довкілля видобування нафти, газу природного
(промислової розробки) Красноїльського газового родовища
Чернівецької області;
3. Оголошення про початок обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля;
4. Газети «Буковина» і «Рідний край» з надрукованими повідомленнями
про плановану діяльність та оголошеннями про початок обговорення
звіту.

Сільський голова Красноїльської ОТГ
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ЛИХОДІII СХАМЕНУЛИСЬ
ЧЕРЕЗ ТРИ МІСЯЦІ
ЧЕРЕ
І П О ВЕРН У ЛИ П О Ц УП ЛЕН Е В ХРАМ І
І досі невідомо.

храму, протоієрей ------- опинись аби Господь пробачив
•атливии крок та повернув усві........ ,--> скоси» У поліції, коли звернудопомогою, повідомили, що зухвальці
'пивою обережністю, оскільки пісідин у храм не залишили слідів, а.
іваяати. іцо діяли доволі профомапи великої надії, ию поцуплене
.. очевидно. Небо почуло наші мо>лиходіїв пробудилась совість та
душевного болю за скоєне. Бо на•'omt хрестів з прикрасами та дві
дароносиці були вішявпені в одній з капличок
радістю повідо
Чудея, доалядальн

Хай спочиває з Богом
Дирекція, педкопектив та профспілко
ні іаиія Зруб-Комаріеськоі гімназії висловлюю
ирі співчуття заступнику директора з освітнь
і процесу Василю Миколайовичу Павлюку
їйтельці фізичного виховання Руслаиі Вас
віч Писарюк з приводу тяжкої втрати - сме*

мляв ЛИЖНИК
(зазначити дату, час. місце та адресу проведені
громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться не п
редбачено (вказати дату. час. місце та адресу пр
ведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або упоаи
важений територіальний орган, що забезпечує д
ступ до звіту з оцінки впливу кг
— ~ !-—
доступної ІНІ*
"

__ о ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГО
ВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА
ДОВКІЛЛЯ
пункті 1 цього оголошення,
леиия. Збирання та врахування зауваіицій громадськості до планованої діI Планована діяльність

газу природного (про

ю провадження планованої діяль
ності. орган, уповноважений його видавати, норма
тивний документ, що передбачає його видачу)
5 Строки, тривалість та порядок громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля вклю
чаючи інформацію про час і місце усіх запланова
них громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становити
25роб<яих днів (не менше 25. але не більше З!
робочих дна) з і,---- —
— го оголошенні
і громадськості доступу ,

■ пропозиції, та строки надань
-зауважень і пропозицій
Управління екології т_
Чернівецької ОДА 58000. м Чернії_..
яковського 35, т. (0372) 52 22 23. Юзик І,
Олександрівна
'
Електронна адреса: ecologygbucoda gov u
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ЧЕРН ІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
Д ЕРЖ А ВН А АДМ ІНІСТРАЦ ІЯ
У П Р А В Л ІН Н Я Е К О Л О ГІЇ ТА
П Р И Р О Д Н И Х РЕС У РС ІВ

